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          Húsvétvasárnap – Urunk feltámadása 
 

„Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és 

vigadjunk rajta.” 
 
 

A Húsvét az öröm ünnepe. A mai napon min-
den arra biztat bennünket, hogy örvendjünk és 
vigadjunk. Ez nem egy felszínes öröm, nem 
múlékony pillanatnyi hangulat. Örömünk for-
rása és kiváltó oka kizárólag Urunk Jézus 
Krisztus feltámadása. Az első húsvét fősze-
replői, Mária Magdolna, az asszonyok, Péter 
és János apostolok példája mutatja, hogy a 
lélek fájdalma és szomorúsága, az élet kilá-
tástalansága a Feltámadott ajándékából mi-
ként változik át húsvéti örömmé. 
Szent Bonaventúra, középkori ferences atya 
mondja, hogy az öröm bennünk olyan belső 
fény, amely az isteni fényről gyullad meg. Ez 
az út mindenki számára nyitva áll. A húsvéti 
jelek mindenkit elvezethetnek a húsvéti hithez, 
ahhoz az Örömhöz, amelyet csak a Feltá-
madott Krisztus nyújthat. 
Az élet minden árnyoldala mellett a húsvéti 
jelek, a feltámadás jelei ma is erőteljesen jelen 
vannak. Ez tapasztalható meg az Egyház éle-
terejében, sokak rejtett hitében és evangéliumi 
életében, a húsvéti szentségekben, a liturgiá-
ban, az Egyház imájában és még annyi más 
rejtett jelben, amely csak a hit szemével látha-
tó és értelmezhető.  
Adja Isten, hogy ezek a hitbeli tapasztalatok, a 
hitben való látás minket is vezessen el Húsvét 
örömére. Azok az örömök, amelyeket mi ma-
gunknak szerzünk, múlóak, törékenyek, gyak-
ran az igazi öröm karikatúrái csupán. A húsvéti 
öröm viszont Isten ajándéka. 

Kurczina Terézia 

Húsvéti öröm 
Örvendezik lelkem, nem maradtam árva,  
Jézus teste többé nincs a sírba zárva.  
Húsvétnak hajnalán halálból föltámadt,  
dicsőséges fénye a világra áradt.  
 
Feltámadásával legyőzte a halált,  
s minden gonoszságot, mit a földön talált.  
Mennyország ajtaját előttünk kitárva  
örök szeretetét szüntelen kínálja.  
 
Gyengeségek közben mindig remélhetek,  
feltámadt Uramban örömmel élhetek!  
Bensőmben lakozva folyton Ő vezérel  
gondviselést hozó két áldó kezével.  
 
Szívemben hordozva boldogan hirdetem,  
életem útjain itt jár Ő énvelem.  
Életadó lángja lelkem felhevíti,  
ujjongó szívemet mennyekbe emeli.  
 
Befogadásához nyissuk ki a lelkünk,  
hálaadást Neki együtt énekeljünk!  
Hirdessük, mindenkor van okunk örömre,  
legyünk az Övéi, most és mindörökre! 
 

Assisi Szent Ferenc mondja a jézusi 

hit öröméről: 
"Te vagy az öröm, te vagy reményünk és 
vígasságunk… te vagy a minket egészen 
betöltő gazdagság."

  

https://www.poet.hu/szerzo/Kurczina_Terezia


Bérmálás 2018 
Mint ismeretes, az idén bérmálás lesz templomunkban. Április 15-én, vasárnap a 11 órai szentmise 
keretében szolgáltatja ki a bérmálás szentségét dr. Erdő Péter bíboros, egyházmegyénk 
főpásztora. 29 fő készül a bérmálkozásra. 15 tizenéves, 10 huszonéves, és 4 korábban született 
felnőtt. Március 15-18. között, a hosszú hétvégén Kismaroson voltunk 4 napos lelkigyakorlaton, 
összesen 31-en. Itt készültünk intenzív formában a bérmálkozásra.  
Az alábbiakban tanúságtételek következnek, hogyan élték meg a résztvevők, a bérmálkozók, és 
a segítők ezt a lelki hétvégét. 

A lelki újjászületés 
Számomra a lelkigyakorlat egy lelki újjá-
születés erejével hatott. Az utóbbi időszakban 
különösen is kiüresedve éreztem magam 
(egyébként is hajlamos vagyok belefeledkezni 
a mindennapokba), így erre a négynapos el-
vonulásra talán életem legjobb pillanatában 
került sor. Kerestem a módját, hogy benső-
ségesebb kapcsolatot alakíthassak ki Istennel, 
(vagy legalábbis azt hittem, hogy keresem,) és 
végül ott leltem rá, ahol a legkevésbé kutat-
tam: a csendben. Pedig milyen egyértelmű! – 
gondolhatná az ember. Valóban elhallgatni, el-
mélyülni és lemondani mindenről, ami fejemet 
kitölti, fájdítja, és csak a Lélekre figyelni azon-
ban nehezebb, mint kimondani vagy leírni eze-
ket a szavakat. 
 
Számomra a lelkigyakorlat legfontosabb tanul-
sága az volt, hogy rájöttem, mennyire fontos 
az életemben a csend, az elhallgatás. Igazság 
szerint nem vagyok az a fajta ember, akinek 
be nem áll a szája, akit csendre kell inteni; a 
Vele való találkozás azonban nem csupán egy 
magatartásformát kíván, nyitott szívre van 
hozzá szükség, s azt hiszem, én az enyémet 
ezelőtt nem tártam ki eléggé. Talán József At-
tila fogalmazza meg legpontosabban, amit a 
négy nap végéhez közeledve éreztem: „Az 
Isten itt állt a hátam mögött / s én megkerültem 
érte a világot”. 
Hálát adok ezért a találkozásért, ezért a fel-
fedezésért! Szeretném, ha a Bérmálás Szent-
sége tovább növelné bennem a Szentlélek 
erejét.      

Varga Dániel bérmálkozó 

Maximális lelki élmény 
Azt hiszem, bátran mondhatom, hogy a nagy-
böjti bérmálkozós lelkigyakorlat volt életem 
eddigi legjobb lelkigyakorlata. A maximális lel-
ki feltöltődést sok minden biztosíthatta szá-
munkra: a tanúságtevők őszinte beszámolói 
hitükről a mindennapokban sokunknak muta-
tott jó példát, és adott ötleteket, hogy hányféle 

különböző módon lehet felvállalni és megélni 
keresztény mivoltunkat. A kiscsoportos be-
szélgetések során a saját tapasztalatainkat, 
problémáinkat, kétségeinket, vagy éppen 
ötleteinket, elhatározásainkat oszthattuk meg 
velünk egykorúakkal. Jó volt tudomást szerez-
ni arról, hogy bizonyos gondjainkkal nem va-
gyunk egyedül, sokunk hite még nem elég 
erős, azonban csoportvezetőink segítségével 
pedig sok kérdésünkre választ, tanácsot kap-
hattunk. Szombaton elsétáltunk a ciszterci nő-
vérek monostorához, ahol a szerzetesi életbe 
pillanthattunk be, valamint egy félórás szent-
ségimádáson vehettünk részt; számomra ez 
volt a lelkigyakorlat csúcspontja. Csodálatos 
élmény volt az Úr előtt térdelve megnyugvást 
találni a kusza hétköznapi dolgok közepette. 
Nagyon megható és meghitt volt a szombat 
esti közös záró ima; egészen biztos vagyok 
benne, hogy ott volt közöttünk az Úr és a 
Szentlélek mindannyiunkra kiáradt. Mindezek 
mellett persze volt időnk jól érezni magunkat, 
játékkal, nevetéssel építeni a közösséget. 
Őszintén hiszem, hogy ez a három nap nem 
csak nekem, hanem mindannyiunk számára 
adott valami újat, amit majd a bérmálás szent-
ségében fogunk tudni kamatoztatni.   

 Mátyus Ágota bérmálkozó 

A ciszterci nővérek kisugárzása 
A lelkigyakorlat során kizökkentünk a szürke 
hétköznapokból, így közelebb kerültünk Isten-
hez, a Szentlélekhez és megerősödtünk hi-
tünkben.  
Összetartó bérmálkozásra készülő közösség 
alakult ki. Új barátságok szövődtek, amelyek 
akár egész életünkön át kísérhetnek minket. 
Zoltán atya és a segítők, akik már bérmálkoz-
tak, nagyban hozzájárultak a közösség formá-
lódásához a csoportos beszélgetések során 
és saját példájukkal készítettek fel minket a 
szentségre. 
Számunkra a legemlékezetesebb pillanatok 
egyike volt a ciszterci nővérek monostorában, 
templomában tartott Szentségimádás, mely-
ben sokan megtapasztalhattuk a Szentlélek 



jelenlétét. Szintén csodálatos volt részt venni 
az utolsó esti gyertyás imádkozáson, amikor 
hálát adhattunk az Úrnak az átélt élményekért 
és a lelkigyakorlatért.          

Keszte Panna - Klimasz     
 Katalin - Verebélyi Luca bérmálkozók 

Még maradtam volna 
A program nagyon sűrű volt, de annál tartal-
masabb és nagyon érdekes. Mivel voltak segí-
tők megismerhettük az ő szemszögükből, 
hogy mit is éltek át bérmálkozás közben és 
után, hogyan tapasztalták meg az Istennel va-
ló találkozást egy új formában, amit nemso-
kára mi is átélhetünk. Voltunk a ciszterci nővé-
reknél és együtt zsolozsmáztunk meg volt egy 
közös szentségimádás is. Nekem ez a 4. nap 
borzasztóan gyorsan elrepült. Nagyon jó volt, 
mert egy teljes lelki feltöltődést is kaptam és új 
barátokat is szereztem. Akár még egy hetet is 
maradtam volna, ha lehet. Köszönöm mindezt 
Zoltán atyának és segítőinek.     

                           Tóth Kata  bérmálkozó 
 

 
 

Bérmálkozási lelkigyakorlat egy 

segítő szemével 
Az idei hosszúhétvégét sokad magammal 
együtt Kismaroson tölthettem a bérmálkozási 
lelkigyakorlat keretében. Azonban ez most 
más volt számomra, mint a 3 évvel ezelőtt, hi-
szen most nem, mint bérmálkozandó, hanem 
mint segítő vehettem rajta részt. Izgalmas és 
újszerű feladat volt. Segítőként rövid felve-
zetőket tartottunk egy-egy beszélgetéshez, 
illetve a kiscsoportok vezetésében is segéd-
keztünk. Nagyon jó volt látni, hogy az idő 
múlásával mindenki egyre jobban meg tud 
nyílni és egyre felszabadultabbá válik. 
A program sűrű volt. Már a délelőtt folyamán 
elkezdődtek az "előadások", amelyek délután 

is folytatódtak. A harmadik napon lehető-
ségünk nyílt arra, hogy felmenjünk a ciszterci 
nővérek monostorába, ahol két nővér elme-
sélte, mit is csinálnak pontosan, hogyan zajlik 
egy napjuk; nem mindennapi hangszereiket is 
megmutatták, illetve a szerzetesi hivatás kü-
lönlegességéről is meséltek. Ezek után egy 
közös Szentségimádással zártuk látogatásun-
kat.  
Bár segítőként mentem a lelkigyakorlatra, mé-
gis nagy lelki töltekezés volt számomra is. 
Bátran kijelenthetem, hogy nagyon jó élmény-
ként gondolok vissza erre a négy napra. 
Örülök, hogy sikerült új embereket meg-
ismernem, akikkel szuper közösséggé válhat-
tunk. 
Köszönöm Zoltán atyának a meghívást, segí-
tőtársaimnak köszönöm kedvességüket és 
lelkesedésüket, Terikének és Emőke néninek 
pedig köszönjük a sok segítségét. A bérmál-
kozandóknak azt kívánom, hogy kedves 
emlékként őrizzék szívükben ennek a lelkigya-
korlatnak minden pillanatát, és a bérmálás 
szentsége által kapják meg, azokat az aján-
dékokat és válaszokat, melyeket a Jó Isten 
küld számukra a Szentlélek által. 

            Lantos Dorina segítő és bérmaszülő 
 

 
 

Egy házaspár két szerepben 
Zoli atya meghívására örömmel vettünk részt 
a bérmálási lelkigyakorlaton segítőként, illetve 
egyikünk egyben felkészülőként is a bérmál-
kozásra. Izgalmas és felemelő volt ennyi lel-
kes és elkötelezett keresztény fiatallal együtt 
tölteni ezt a három napot. Többüknek a szüleit 
ugyan ismertük, de a gyerekeket csak látásból 
és néha nem is tudtuk, hogy kihez tartoznak. 
Néhányan úgy érkeztek, hogy még senkit sem 
ismertek a társaságból, ezért az elején kicsit 
meg voltak szeppenve, de egyre inkább 
feloldódtak és egy igazi, életvidám közösség 
alakult ki. Jó volt őket jobban megismerni és 



hallani a kiscsoportos beszélgetések és a kö-
zös megosztások alkalmával elhangzott érett 
és számunkra is sokszor tanulságos gondola-
taikat. Fontos volt a bérmálásra való felkészü-
léshez szükséges elméleti és gyakorlati tud-
nivalók megismerése, de számunkra a leg-
nagyobb élményt Zoli atya és a már bérmál-
kozott fiatal segítők keresztény életükhöz 
kapcsolódó tanúságtételei, konkrét, életükből 
vett példái jelentették. Érdekes volt bepillan-
tani a szomszédban lévő ciszterci nővérek 
életébe is, akik gyönyörűen énekelték a zso-
lozsmát, a közös szentségimádást pedig az 
egyik nővér hárfajátéka tette még különle-
gesebbé. A lelki feltöltődés mellett sok vidám, 
játékos programunk is volt, amelyekbe felnőtt-
ként is nagyon jó volt bekapcsolódni, mi is 
gyereknek érezhettük magunkat. Az pedig kü-
lön élmény volt, hogy Marci fiúnk is részt vett 
segítőként a felkészülésen és végre láthattuk 
őt egy olyan közegben és szerepben, ami ed-
dig számunkra rejtve volt.  

A testi táplálékokról pedig Emőke és Terike 
gondoskodott mindig kedvesen és bőségesen, 
amit nagyon köszönünk nekik. 

Henter Zsolt felnőtt bérmálkozó, és párja Ági 

A segítő is töltekezett 
Bár segítők voltunk, az étkeztetésben, mégis 
részt vettünk az előadások többségén, a tanú-
ságtételeken. Belehallgattunk a kiscsoportos 
beszélgetésekbe. Nagyon nagy lelki élmény-
ben volt részünk! Jó volt hallani a fiatalok 
őszinteségét, tapasztalni nyitottságukat. Sokat 
tanultunk tőlük. Egy kicsit irigykedtünk is, hogy 
amikor mi bérmálkoztunk, nem volt ilyen lehe-
tőség a szentség felvétele előtt, felkészülésre, 
elmélyülésre. Jó volt megtapasztalni, hogy a 
mag, amit a jó Isten elvetett (a keresztségben), 
szárba szökkent. Imádkozunk értük, hogy a 
bérmálás szentsége által növekedjen bennük 
az elvetett mag, és hozzon sok gyümölcsöt! 

Balogh Terike és Gönczöl Emőke segítők 

 
 

Csepely-Tóth Bori a női kézműves körről 

Alkotni öröm - közösségben meg pláne! 
Dobinszki Csillát még tavaly decemberben is-
merhettük meg az egyik baba-mama klub al-
kalmával. Már akkor is rengeteg gyönyörű-
séget, saját kezűleg készített (ajándék)tárgyat 
hozott nekünk. Ahogy mesélt magáról (ne-
mezművész, népi játszóház vezető) és arról, 
amiket csinál – gyerekeknek és nőknek is tart 
rendszeres időközönként kézműveskedése-
ket – óriási lelkesedéssel vetettük fel, hogy 
valósítsunk meg a mi plébániai közösségünk-
ben is ilyen alkalmakat. Hiszen mi nem egy új 
közösségbe szeretnénk bekapcsolódni, sok-
kal inkább a meglévőt erősíteni, színesíteni 
egy ilyen lehetőséggel is. Csilla örömmel 
fogadta felkérésünket, le is egyeztettük az 
első alkalmat január elejére. 
Az időpont megválasztásánál (péntek este 8) 
fontos szempont volt, hogy azok az édes-
anyák is el tudjanak jönni, akik gyerekeket 
hagynak otthon. Első alkalommal a gyapjúval 
ismerkedhettünk meg egy picit (nemezvirág 
kitűzők készültek), majd a frissen vágott nyers 
vessző illata és sokszínűsége varázsolt el 
bennünket. Rusztikus szappantartókat készí-
tettünk.  

Biztos vagyok benne, hogy még számtalan 
csodálatos anyaggal fogunk találkozni – kí-
váncsian várom ezeket. Óriási feltöltődést je-
lent egy ilyen péntek este, kiszakadni egy ki-
csit a hétköznapi monotonitásból, gondokból. 
Ráadásul amikor az elkészült alkotásokra 
pillantok, akkor is ez jut róluk eszembe. 
 

 
Csóka János pálos atya nagyböjti 

lelkigyakorlata a plébánia emeleti termében. 
 

Köszönjük Zoli atyának a helyszín biztosí-
tását! A férőhelyek száma korlátozott, ezért 
érdemes időben jelentkezni rá. 

         Következő alkalom: április 13. 
 



Hogyan tehetjük vonzóvá a gyerekek számára is a 9 órai szentmisét? Csengetnek a kis 
csengettyűkkel, kapnak matricát, kis keresztet a mise végén – és a mise alatt: a miseovi! 
 

Miseovi 
A vasárnapi 9 órás mise keretén belül, az 
Olvasmány után szeretettel várjuk az ovis ko-
rosztályt az oltár melletti kisterembe egy kis 
foglalkozásra. Ahhoz, hogy ez jól működjön, 
fontos, hogy kifejezetten ezt a korosztályt vár-
juk. Vannak páran, aki szívesen tartanak ilyen 
alkalmakat a gyerekeknek, de még jobb lenne, 
ha többen lennénk, így ritkábban jutna egy 
emberre ez a feladat. Hogy mit is szoktunk 
odabent csinálni? Beszélgetünk a gyerekekkel 

az ő nyelvükön a (közelgő) ünnepről, szentek-
ről, keresztény szokásokról, megtanítunk ne-
kik néhány alapfogalmat, stb. Nem kell ehhez 
hittanári végzettség, csupán egy kis krea-
tivitás, odaadás és a gyerekek szeretete. 
Gyere, te is tarts miseovit!  
Küldd, hozd gyermekedet! 
Legyen az ovisnak is élmény a szentmise! 

Jelentkezés Tóth Ildinél/30-484-67-93/ 
Tóth Bori 

 
Nem csak a fiatalok figyelmébe…. 

Miért kezdj el közösségbe járni? 
Sokan megfordultok a templomban, akár hét-
köznap, akár a hétvégi miséken. Biztos felme-
rült már benned a gondolat, hogy szívesen vál-
lalnál egy feladatot, szívesen részese lennél 
egy csoportnak, vagy új ötleted támadt a plé-
bániai élet színesítésére, de nem mertél szól-
ni. Változtass! Legyél te is a plébániai nagy 
közösség, vagy akár egy szűkebb kör tagja. 
Együtt könnyebb! 
A közösség egyik legfontosabb előnye, hogy 
erősíti a személyes hitedet. Legalább heti, két-
heti vagy havi rendszerességgel találkozhatsz 
a tagokkal, így van kivel együtt imádkozni, 
énekelni, megosztások vannak, imádkoztok 
egymásért is. Nagyon erős kapocs az Istennel 
és a többiekkel is, amikor mély dolgokat, isten-
élményeket, vagy akár hitéleti válságokat 
oszthatsz meg. De az is sokat jelent, ha részt 
veszel egy-egy rendezvényen. A közösség 
feltölt energiával, így te is sokkal erősebb, 
kiegyensúlyozottabb lehetsz. 
Merj bátran érdeklődni, becsatlakozni, vagy új 
ötletet hozni, az egyháztanács tagjai és Zoltán 
atya szívesen segítenek, ha Te is szeretnéd! 
Nem számít, hogy fiatal vagy, talán idősebb, 
fiú vagy lány, mindenki számára találunk olyan 
feladatot, amitől fontosnak érezheted magad.  

„Rengeteg szeretetet kaptam Tőletek, amiért 
nagyon hálás vagyok. Bármilyen problémám-
mal fordulhatok hozzátok, hiszen mindig ké-
szek vagytok segíteni. Mindig van min nevet-
nünk…” 
 

 
 

A nyári tábor helyszíne Kismaroson: júl. 16-21 
 

„Nekem az elmúlt egy év úgymond egy új 
családot adott és nagyon sok szép emléket, 
általatok sokkal nyíltabb és szókimondóbb 
lettem.” 
A közösségbe járás mottója: Mindenre van 
időd, amire szakítasz!          Faltus Kriszta 

 

Beszámoló az Újpesti Keresztény Megújulási Alapítványról 

(ÚKMA) és tevékenységéről. 
 

A Közhasznú szervezetként működő alapít-
ványt Gönczöl János és Pozsgay György hoz-
ta létre 1992-ben, az újpesti fiatalok keresz-

tény szellemű nevelésének, kulturális, önkép-
zőköri tevékenységének előmozdítása, az ifjú-
sági tömegsport- és táborozási rendezvények 



támogatására, a fiatalok által végzett karitatív 
szolgálat segítésére. 
2014. októberétől az alapítvány ügyeit intéző 
Kuratórium tagjai:  
- Gilyén Elemér; 
- Melegh Csongor; 
- Pozsgay Zsuzsa; 
- Tarcsi Veres Attila; 
- Tyukász Mihály Tamás. 
 

Az Alapítvány bevétele 2017-ben 609.505 Ft. 
volt, ami társaságok és magánszemélyek által 
nyújtott támogatásból, az SZJA 1%-a alapján 
kapott támogatásból, és pályázati forrásból te-
vődött össze. 
 

Az Alapítvány Újpest Önkormányzatának Civil 
keretéből 2017-ben elnyert 300.000 Ft. támo-
gatást, az alábbiakra használta fel: 
 Egek Királynéja Plébániai hitoktatási tevé-

kenységének támogatása papír–, nyomtat-
vány–, és irodafelszerelés vásárlásával; 

 A Szent Anna Katolikus Óvodának és a 
Szent János Apostol Katolikus Iskolának 
egy-egy mobil hangosító berendezés ado-
mányozása; 

 Plébániai, ifjúsági közösségi programok 
kézműves foglalkozásaihoz kellékeket és 
társasjátékokat adományoztunk; 

 Ifjúsági gitáros kórus működésének támo-
gatása gitáros énekfüzet készítésével. 

 

 

A Nemzeti Együttműködési Alaptól a Családi 
közösségek művelődését és összetartását tá-
mogató pályázaton, 2016-ban nyert 1.250.000 
Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást 
2016-2017-ben az alábbi célokra fordította 
alapítványunk: 
 Egek Királynéja Plébánia két nyári napközis 

táborához játékok és eszközök vásárlása; 
 Regnumi gyermekcsoportok programjainak 

támogatására, kiadványok készítésére; 
 Karácsonyi és farsangi programok támo-

gatása kézműves kellékekkel, alapanya-
gokkal, eszközökkel, játékokkal (nyeremé-
nyekkel); 

 Gitáros énekkarnak mikrofonok, állványok 
vásárlása; 

 Plébániai rendezvényekhez a gitáros ének-
karnak hordozható erősítő vásárlása; 

 Plébániai csoportok részére használható 
hordozható projektor vásárlása; 

 Újságkiadás támogatása. 
Köszönjük a társaságok és magánszemélyek 
által nyújtott támogatásokat, és az SZJA 1% 
felajánlását, amit a következő években is 
örömmel fogadjuk. 
Az ÚKMA adószáma: 18021743-1-41, az adó 
1% felajánlás eljuttatásához. 
Az ÚKMA számlaszáma:  OTP Bank 
11704007-20124623, pénzbeli támogatáshoz. 

Tyukász Mihály Tamás kuratóriumi elnök 
 

 

Tavaszi orgonakoncertek templomunkban 
„A levegő hangszínei” 

- orgona és fuvola 
Gedai Ágoston orgonaművész 

hangversenye  
közreműködik: Gedai Eszter fuvolán 

Április 21-én, szombaton 19 órakor, az esti 
mise után. 

A hangversenyen két olyan hangszer fog meg-
szólalni, melyek szoros rokonságban állnak 
egymással, hiszen az orgona is alapvetően fú-
vós hangszer. 
A műsort a XIX. és a XX. század két francia 
komponistájának méltán népszerű alkotásai 
foglalják keretbe. Közöttük pedig az időben 
visszautazva a barokk és a bécsi klasszika 
néhány remekműve hallható. 
Műsor: 
Ch. M. Widor: VI. orgonaszimfónia - I. tétel; 

W. A. Mozart: D-dúr fuvolaverseny - I. tétel 
(Közreműködik: Gedai Eszter fuvolán); 
J. S. Bach: c-moll passacaglia BWV 582; 
J. S. Bach: e-moll fuvolaszonáta - III. és IV. 
tétel (Közreműködik: Gedai Eszter fuvolán); 
M. Duruflé: Szvit. 
 

Kántori búcsú koncert 
Május 19-én, szombaton este 19.00-kor 

Mivel Kruppai Tamás kántorunk nagy sajnála-
tunkra eltávozik közülünk (visszamegy jól is-
mert vidéki hazájába), méltó búcsúztatást 
szervezünk számára. 
Pünkösd vigíliáján, május 19-én, az este 18 
órai misét vezeti, orgonálja, és utána 19. 
órakor ad egy kis ünnepi koncertet. A 
repertoárban a barokktól a mai napig, sok 
orgonamű fog elhangzani. A műsor Kruppai 
Tamás kántorunk ajándéka, meglepetése 
lesz. 



Programok a közeljövőben 
Filmklub 
Április 07: Övék a mennyek országa (doku-
mentumfilm az észak-iraki keresztényüldözés-
ről). 
Ez különleges alkalom lesz, ugyanis vendé-
günk lesz a film egyik készítője: Siklósi 
Beatrix. Filmvetítés a plébánián. 

Szentségimádás 
„Én vagyok a feltámadás és az élet.” (Jn 11,25.) 
Jézus feltámadásának örömére és az ország 
jövőjéért imádkozva énekes, Istent dicsőítő 
szentségimádást tartunk a Sicra Ifjúsági 
Énekkar vezetésével április 7-én, szombaton 
az esti mise folytatásaként, 19.00-21-00 között 
a templomban. 

 

Húsvéti táncos locsoló buli 
Hosszú kihagyás után újra locsolóbuli a plébá-
nián! 
Ilyen jó még nem volt, legyél ott TE is! 
Április 2.-án várunk mindenkit 14 éves 
kortól a plébánia alsó nagy termébe, 
kezdés: 19:30. 
Jó muzsika, sok tánc és rövid, de vicces aka-
dályverseny a vacsoráért (felnőtteknek az 
italért is) garantált. 
Belépő: 1.000 Ft 
Jelentkezni e-mailben küldött táblázatban, 
vagy a krisztina.faltus@t-online.hu e-mail 
címen lehet. 
Hozz magaddal jó kedvet, egy barátot és va-
lami harapnivalót vacsorára. 
Várunk szeretettel: Ágó, Gyöngyös és Kriszta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEK 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítésére 
A „Hiteles, lelkes emberek” sorozatban a következő előadások, tanúságtételek lesznek a közel-
jövőben a plébánián: 
Április 14, szombat este 19.00 óra: Gakovic Dániel – a Biatorbágyi Szentségimádó Közösség, 
a „Szívek Szövetsége és Missziója” tagja. 
Május 12, szombat este 19.00 óra: Tóth Anna szociális testvér lesz a vendégünk. 

 

TÚRMEZEI ERZSÉBET: 

Húsvét után 
 

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.  
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.  
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.  
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.  
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.  
Húsvét előtt… kihamvadott remények.  
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”  
Bús eltemetkezés az éjszakába.  

      
 
    De húsvét lett! Feltámadott a Mester!  
 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!  
Húsvét után… futni a hírrel frissen!  
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!  
Húsvét után… új cél és új sietség!  
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!  
Húsvét után… erő, diadal, élet!  
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,  
Akik még mindig húsvét előtt élnek.  

mailto:krisztina.faltus@t-online.hu


Nagyböjti gyereknap 
Március 24-én, szombaton vártuk a gyereke-
ket egy kis húsvéti készületre. Hirdettük az 
iskolákban, a templomban és a plébánián is. A 
megbeszélt 9 órakor még nem voltunk túl 
sokan. 6 kicsi és 10 nagyobb gyerek volt ott. A 
lelkesedésünket nem csökkentette a létszám. 
Gyuri bácsi a nagyobbakkal énekkel kezdte, 
majd próbálta őket a nagyhét fájdalmas ese-
ményein átvezetni. Zoli atya a kicsiknél kez-
dett egy rövid beszélgetéssel, imával, majd át-
ment a nagyokhoz. Az ovisokkal a templom-
ban folytattuk, akik közben 10-re szaporodtak. 
Egy nagyon egyszerű keresztutat jártunk vé-
gig. Visszatérve énekeltünk sok Jézust dicsé-
rő éneket.  
Fél tizenegykor finom sütemények és gyümöl-
csök csillapították a gyerekek éhségét, akik 
addigra már jó harmincan voltak! 
Amíg mindenki jóllakott Kriszti a kézműves-
kedést készítette elő, minden gyerek nagy 
örömére és csodálatára. Készítettünk „szent 
sírt”, „Kálváriadombot” 3D-ben. Volt színező a 
húsvét jelképeivel és készült húsvéti bárány is.  

A nagyobbakkal játékos formában kerestük a 
jó és rossz tulajdonságokat, először kis képek-
kel tanultunk az okos kutyusoktól, majd pedig 
mindenki megpróbálta felfedezni a saját jó és 
rossz tulajdonságait! 
 

 
 
Köszönjük mindenkinek, aki eljött, nagyon 
szép délelőtt volt! Külön köszönet a segítők-
nek: Végh Ami, Végh Bogi, Mátyus Ágó és 
Tóth Kata! - Tóth Ildi hitoktató 

 

Húsvéti elmélkedéshez álljon itt egy buzdítás Keppler püspök, 
egyházi író tollából 

Ahelyett, hogy állandóan saját fájdalmadat és sorsodat siratod, fordítsd tekinteted mások felé. 
Ahelyett, hogy saját terhedet elviselhetetlennek kiáltod ki, végy magadra valamit mások terhéből 
is. Ahelyett, hogy állandóan sopánkodsz, érezz együtt azzal, akinek még nehezebb a sorsa, mint 
a tied. Ahelyett, hogy másoktól vársz megértést, vigasztaljál másokat. És akkor sokszor nem tudod 
majd, hogy mi is történik veled: mások terhét vetted magadra és a sajátod vált könnyebbé; beteget 
gyógyítottál és saját szíved sebe hegedt be; szomorút vigasztaltál és saját lelked talált nyugalmat; 
mások szenvedésén enyhítettél és saját tövised élét törted; adni akartál és kaptál; azt hitted, hogy 
meghalsz és feltámadtál. 
 

A húsvéti szekvencia magyar szövege: 
Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják. 

Bárány megváltotta nyáját, és az ártatlan 
Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját. 

Élet itt a halállal megvítt csoda-csatával, 
a holt Élet-Vezér ma Úr és él! 

Mária, Szentasszony, mondd, mit láttál utadon? 
Az élő Krisztusnak sírját, s a Fölkentnek láttam 

glóriáját, angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat. 
Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult. 

Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas: 
ó, győztes Királyunk, légy irgalmas! 

 

Főplébánia Hírlevél – Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja.  
Megjelent 750 példányban. 
Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Mátyus Norbert. 
A következő újságunk Úrnapjára jelenik meg! 


